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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak merupakan anugrah yang sangat berarti bagi orang tua karena 

setelah pasangan menikah, peran selanjutnya yang di dambakan adalah 

menjadi orang tua dari anak-anak mereka. Orang tua merupakan individu yang 

mendorong semua aspek pertumbuhan anak. Orang tua memiliki tanggung 

jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya agar siap 

dalam kehidupan bermasyarakat.  

Dalam konteks pengasuhan, peran dari orang tua sebagai ayah dan ibu 

memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda ayah dan ibu memiliki ciri 

khas masing-masing daalam mengasuh anak. Anak belajar banyak hal secara 

berbeda dari ayah dan ibu. Ibu mengajarkan anak tentang kelembutan, kontrol 

emosi dan kasih sayang. Sedangkan interaksi ayah dengan anak yang 

cenderung berorentasi pada gerak dan bermain, membantu anak bereksplorasi 

dan menyukai tantangan, mengajarkan sikap asertif dan disiplin 

(Wahyuningrium , 2014).  

Orang tua yaitu ayah dan ibu memiiki tanggung jawab yang sama 

dalam mengasuh anak. Namun, pada umumnya masyarakat memandang 

seorang ayah hanya bertanggung jawab sebagai economic provider (pencari 

nafkah) sedangkan seorang ibu bertanggung jawab menjaga rumah, dan 

mengasuh anak. (Andayani dan Koentrojo, 2014) 
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Menurut Andayani dan Koentrojo (2014) praktik pengasuhan anak 

dapat dilihat dari beberapa prespektif. Perspektif yang pertama adalah 

prespektif tradisional yang menyatakan bahwa ayah tidak punya tanggung 

jawab atas pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak,  perspektif yang 

kedua adalah perspektif eksploitasi dimana suami dipandang secara relatif 

melakukan sedikit pekerjaan keluarga, perspektif yang ketiga adalah 

perspektif perubahan peran dimana suami dipandang tidak hanya bertanggung 

jawab mencari nafkah namun para suami mulai menjalankan peran yang lebih 

besar dalam keluarga dan pengasuhan anak. 

Dari ketiga perspektif diatas terlihat bahwa perspektif perubahan peran 

membawa perubahan peran suami tidak hanya sebagai pencari nafkah namun 

juga memiliki peran dalam pengasuhan anak. Idealnya dalam pengasuhan, 

anak mampu mendapatkan peran pengasuhan yang seimbang antara ayah dan 

ibu namun realitas yang terjadi di masyarakat banyak ayah yang tidak 

menjalankan peran sebagai ayah secara utuh. Dalam kajian ilmu psikologi 

khususnya psikologi keluarga, sedikitnya peran ayah atau bahkan ketiadaan 

peran ayah dalam pengasuhan disebut dengan istilah  fatherless. Menurut 

Sundari dan Herdajani (2013) Fatherless adalah ketiadaan peran dan figur 

ayah dalam kehidupan seorang anak. Menurut Renaldi (2015) Indonesia 

termasuk ke dalam „fatherless country’ (negara yang kurung peran ayah). 

Kurangnya peran ayah dalam hal ini bukan dalam wujud biologis atau fisik, 

tetapi kekurangnya perhatian secara psikologis dimata anak-anak, seperti 

kebutuhan kasih sayang, perhatian, empati dan kebutuhan qualitytime bersama 
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dengan ayah. (http://www.aktual.com/indonesia-masuk-dalam-fatherless-

country-ini-penjelasannya)   

 Fenomena fatherless terjadi dikarenakan kuragnya keterlibatan ayah 

dalam pengasuhan. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan dikenal dengan 

istilah father involvement. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan menurut Allen 

dan Daly (2007) adalah ayah yang berinteraksi langsung dengan anak dan 

bertanggung jawab langsung atas pengasuhan dan kesejahteraan anak. Ayah 

meluangkan waktu lebih banyak untuk terlibat langsung dalam perkembangan 

sosial, emosional, fisik dan kognitif anak. 

Father involvement (Keterlibatan ayah dalam pengasuhan) 

memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan anak. Hasil Penelitian 

Hidayati (2011) mengungkapkan bahwa keterlibatan ayah dalam pengasuhan 

memberikan dampak pada perkembangan kognitif, perkembangan emosi dan 

kesejahteraan psikologis anak, perkembangan sosial juga kesehatan fisik. 

Ikatan antara ayah dan anak memberikan warna tersendiri dalam pembentukan 

karakter anak. Hasil penelitian Allen & Daly (2007) membuktikan anak yang 

memiliki ayah yang terlibat dalam pengasuhan cenderung berkembang 

menjadi anak yang mampu memahami orang lain dan toleran, memiliki 

hubungan sosialisasi yang baik, dan mampu beradaptasi dengan baik secara 

pribadi maupun sosial.  

Penelitian yang dilakukan Miller (Andayani dan Koentjoro, 2004) 

mengungkapkan bahwa keterlibatan ayah dalam pengasuhan membuat anak 

memiliki disiplin yang cukup tinggi dan mengurangi kecenderungan anak 
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untuk berperilaku menyimpang terutama pada masa sekolahnya. Penelitian 

Lutfitasari dan Abdullah (2013) menunjukan bahwa keterlibatan ayah dalam 

pengasuhan mampu menumbuhkan kemandirian pada anak pengidap diabetes 

melitus dan mampu membangun aspek positif dalam diri anak.  

Ketidakhadiran ayah atau ayah yang tidak terlibat dalam pengasuhan 

dapat mempengaruhi perkembangan anak, hal tersebut dibuktikan dalam hasil 

penelitian Lamb (2004) yang menyatakan bahwa anak laki-laki yang tumbuh 

jauh dari ayahnya cenderung memiliki kepuasan yang rendah dalam hubungan 

pertemanan, baik pada sejenis maupun lawan jenis. Menurut Sundari dan 

Herdajani (2013) ayah yang tidak berperan dalam pengasuhan akan 

berdampak pada rendahnya harga diri, adanya perasaan marah, malu, 

merasakan kesepian, rendahnya self-efficacy, rendahnya inisiatif dan 

rendahnya keberanian dalam mengambil resiko serta memiliki psychology 

well-being yang rendah.  

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukan bahwa father 

involvement (keterlibatan ayah dalam pengasuhan) sangat mempengaruhi 

perkembangan anak baik dalam perkembangan kognitif, afektif, dan psikomor. 

Oleh karena itu sangat penting untuk mengembangkan keterlibatan ayah 

dalam pengasuhan. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan sangat dibutuhkan 

dalam optimalisasi perkembangan anak, tidak terkecuali bagi anak 

berkebutuhan khusus. Penyandang disabilitas merupakan anak berkebutuhan 

khusus. Sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 

2016 tentang penyandang disabilitas bab II pasal 4 istilah ketunaan diganti 

dengan disabilitas. Ragam disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, 
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penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan 

penyandang disabilitas sensorik. Salah satu ragam disabilitas sensorik adalah 

disabilitas rungu. Dalam penelitian ini peneliti meneliti ayah yang memiliki 

anak disabilitas rungu. 

 Anak dengan disabilitas rungu adalah anak yang mengalami 

kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar baik sebagian maupun 

seluruhnya yang diakibatkan oleh tidak berfungsinya sebagian atau seluruh 

alat pendengaran (Somantri, 2007). 

Menurut Balai Pengembangan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan 

Provinsi Jawa Tengah jumlah disabilitas rungu tahun 2015 di Jawa Tengah 

adalah 3529 jiwa. Data dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Dinsosnakertrans) diketahui bahwa pada tahun 2015 terdapat 848 anak 

disabilitas rungu di Kabupaten Banyumas. Jumlah tersebut terdiri atas 464 

anak laki-laki dan 384 anak perempuan. Data dinas pendidikan Banyumas 

tahun 2015 menyebutkan terdapat 37 disabilitas rungu  yang tidak sekolah.  

Anak disabilitas rungu pada umunya disekolahkan di sekolah luar 

biasa, salah satu sekolah luar biasa yang ada di Purwokerto adalah SLB B 

Yakut (Yayasan Usaha Tama) yang berdiri sejak 10 Agustus 1961. Sekolah 

yang berada di Kelurahan Kranji ini menyediakan pendidikan TK sampai 

SMA bagi anak disabilitas rungu. Berdasarkan data yang diperoleh dari bagian 

tata usaha, jumlah siswa disabilitas rungu di SLB B Yakut tahun pelajaran 

2016/2017  sebagai berikut.  
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Diagram 1.1 Data Siswa SLB B Yakut Tahun pelajaran 2016/2017 

 

Berdasarkan diagram diatas terdapat 70 siswa di SLB B Yakut 

Purwokerto dengan rincian 7 siswa TK, 42 siswa SD, 15 siswa SMP dan 6 

siswa SMA. Berdasarkan data diatas dapat dilihat fenomena yang terjadi 

bahwa penyebaran disabilitas rungu di Kabupaten Banyumas cukup banyak. 

Anak disabilitas rungu memiliki karakteristik tersendiri salah satunya 

hambatan berkomunikasi, ketidakmampuanya dalam berkomunikasi 

berdampak luas baik dalam keterampilan berbahasa, membaca, menulis 

maupun penyesuain sosial.  

Menurut Indriyani (2004) anak dengan disabilitas rungu mengalami 

ketidakmampuan menyampaikan pikiran, perasaan, gagasan, kebutuhan dan 

kehendaknya pada orang lain, sehingga menimbulkan dampak kebutuhan 

psikologis tidak sempurna. Disamping tidak dimengerti orang lain, anak 

disabilitas rungu juga susah memahami orang lain sehingga tidak jarang 

mereka merasa terkucil atau terisolasi dari lingkungan sosialnya. 

7 

42 

15 

6 

Data Siswa di SLB B Yakut 

Siswa TK

Siswa SD

Siswa SMP

siswa SMA
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Keadaan yang dialami anak dengan disabilitas rungu tentu 

mempengaruhi pengasuhan orang tua kepada anak disabilitas rungu. Menurut 

Miranda (2013) memiliki anak disabilitas rungu merupakan beban berat bagi 

orang tua baik secara fisik maupun mental, Orang tua yang memiliki anak 

berkebutuhan khusus dituntut untuk terbiasa menghadapai peran yang berbeda 

dari sebelumnya. Menurut Small (2010) menunjukkan bahwa parenting pada 

anak dengan masalah perkembangan merupakan proses yang penuh stres bagi 

orang tua karena seringkali tingkat pengasuhannya lebih sulit dan intensif 

dibandingkan mengasuh anak dengan perkembangan yang normal.  

Kebutuhan dan tuntutan pengasuhan pada anak disabilitas rungu 

memerlukan tantangan yang lebih besar dibandingkan pengasuhan terhadap 

anak normal, hal tersebut memerukan keyakinan dan kompetensi tersendiri 

yang harus dimiliki orang tua khususnya dalam penelitian ini ayah. Kognisi 

ayah merupakan salah satu faktor yang penting pada pengasuhan, aspek 

kognitif yang merupakan fondasi penting dalam pengasuhan adalah beliefs. 

(Keyakinan). Keyakinan diri ayah sangat diperlukan dalam proses pengasuhan 

Menurut Coleman dan Karraker (2003) Keyakinan diri ayah dapat 

memengaruhi nilai-nilai dan perilaku dalam melaksanakan proses pengasuhan. 

Keyakinan diri adalah self-efficacy menurut Omrodd (2008) self-

efficacy adalah keyakinan diri seseorang tentang kemampuannya untuk 

mencapai tujuan tertentu. Self-efficacy membantu seseorang tidak cemas 

dalam bertindak karena individu yang memiliki self-efficacy tinggi yakin 

bahwa dirinya mampu menjalankan tugas dengan baik.  
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Bandura (2005) mengemukakan bahwa individu yang memiliki self-

efficacy diri yang tinggi memiliki ciri memilih untuk mengerjakan tugas yang 

sulit, yakin akan berhasil dan mampu menjalani tugas yang dihadapi, 

menunjukan kinerja tinggi dalam mengerjakan tugas, memiliki tanggung 

jawab secara pribadi yang tinggi dan mampu mengontrol stress dan 

kecemasan . Sedangkan individu dengan self-efficacy rendah menunjukan ciri 

mudah menyerah saat menghadapi situasi sulit, sering terganggu dan cemas 

dalam mengerjakan tugas, mudah menyerah dalam menjalankan tugas dan 

meyakini bahwa segala sesuatu sangat sulit dibandingkan dengan keadaan 

yang sesunguhnya. 

 Self-efficacay memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan 

seseorang berbagai hasil penelitian menunjukan manfaat self-efficacay 

Penelitian Pertiwi (2010) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan self-efficacy terhadap hasil belajar siswa di sekolah dasar daerah 

binaan kabupaten Cilacap. Penelitian Febriani (2014) mengungkapkan bahwa 

ada hubungan positif yang sangat signifikan antara efikasi diri dengan minat 

berwirausaha pada siswa SMK Kasatrian Solo Sukoharjo.  

Berdasarkan hasil penelitian diatas terbukti bahwa self-efficacy 

membawa manfaat dalam kehidupan seseorang oleh karena itu sangat penting 

mengembangkan self-efficacy dalam diri seseorang. Dalam konteks 

pengasuhan self-efficacay  diartikan sebagai keyakinan atas kompetensi dalam 

mengasuh, efikasi diri pengasuhan menggambarkan keyakinan atau penilaian 

ayah mengenai kemampuan untuk mengorganisasi dan melakukan 

sekumpulan tugas berkaitan dengan pengasuhan anak (Coleman dan Karraker, 
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2003).  Ayah yang memiliki self-efficacy yang baik akan lebih terlibat dalam 

pengasuhan anak, sesuai dengan hasil penelitian Martin, A. dkk, (2007). Ayah 

dapat terlibat dalam pengasuhan dan melakukan pengasuhan secara berhasil, 

apabila mereka memiliki keyakinan dan kepercayaan diri dalam menampilkan 

perilaku pengasuhan. 

Untuk mengetahui kondisi dilapangan peneliti melakukan studi 

pendahuluan kepada 10 ayah yang memiliki anak disabilitas rungu di SLB B 

Yakut Purwokerto dengan membagikan kuisoner dan wawancara untuk 

mengetahui keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Diperoleh hasil ayah yang 

memiliki anak disabilitas rungu mengungkapkan sudah berusaha bekerja keras 

untuk menyiapkan masa depan terbaik bagi anak mereka dengan cara 

bertanggung jawab mencari nafkah. Namun, para ayah mengungkapkan jarang 

memiliki waktu untuk mengobrol bersama anak mereka karena sibuk bekerja, 

sulit memahami bahasa isyarat yang digunakan anak mereka dalam 

berkomunikasi, tidak memiliki waktu untuk melakukan pekerjaan rumah 

bersama anak, istri mereka yang lebih bertangung jawab dalam pengasuhan 

anak, kurang aktif dalam hal pendidikan anak dan jarang membantu istri 

mereka dalam mempersiapkan kebutuhan anak. Hasil tersebut menunjukan 

bahwa ayah yang memiliki anak disabilitas rungu kurang terlibat dalam 

pengasuhan anak 

Peneliti juga membagikan kuisoner dan wawancara kepada 10 ayah 

yang memiliki anak disabilitas rungu untuk mengatuhi self efficacy. Diperoleh 

hasil ayah yang memiliki anak disabilitas rungu mengungkapkan bahwa 

dengan diberi amanah mengasuh anak diaabilitas rungu melatih kesabaran dan 
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memberikan tantangan tersendiri untuk ayah mampu menjalankan tugas 

diberbagai bidang. Namun, para ayah megungkapkan mengasuh anak 

disabilitas rungu merupakan tugas yang berat, merasa kesulitan untuk terlibat 

penuh dalam pengasuhan anak, kurang yakin mampu menjalani tantangan 

mengasuh anak dan kurang yakin mampu terampil dalam mengasuh anak 

disabilitas rungu. Hasil tersebut menunjukan ayah yang memiliki anak 

disabilitas rungu kurang yakin mampu berhasil mengasuh anak. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik meneliti self 

efficacy dan father involvement khususnya pada ayah yang memiliki anak 

disabilitas rungu dikarenakan masih sedikitnya penelitian tentang keterlibatan 

ayah di Indonesia pada anak berkebutuhan khusus. Peneliti mengangkat judul 

penelitian ‟Hubungan Antara self-efficacy dengan father involvement pada 

ayah yang memiliki anak disabilitas rungu di SLB B Yakut Purwokerto tahun 

ajaran 2016/2017” 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini 

adalah “ Apakah ada hubungan antara self-efficacy dengan father involvment 

pada ayah yang memiliki anak disabilitas rungu di SLB B Yakut Purwokerto 

tahun ajaran 2016/2017” 
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C. Tujuan Penelitin  

Berdasarakan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini untuk 

membuktikan secara empiris hubungan antara self-efficacy dengan father 

involvment pada ayah yang memiliki anak disabilitas rungu di SLB B Yakut 

Purwokerto tahun ajaran 2016/2017.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu psikologi perkembangan dan 

psikologi klinis serta mampu menjadi bahan rujukan untuk peneliti lain 

yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai father 

involvment dan self-efficacy. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi ayah 

yang memiliki anak disabilitas rungu tentang self-efficacy dan father 

involvolvment Diharapkan dengan tambahan informasi tersebut dapat 

meningkatkan kepekaan bagi ayah untuk melibatkan diri dalam 

pengasuhan anak. 
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